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Abstrakt  

 
I denna rapport kommer jag gå igenom hur ikoner kan bli informationsbärare i 
den visuella hierarkin, med hjälp utav projekt Framtidens läromedel. Syftet med 
denna studie är att ta reda på hur dessa ikoner bör vara utformade för att bidra till 
en bättre navigering i kontext. Två enkätundersökningar utförs för att se hur 
testpersonerna uppfattar budskapet med metaforer. Genom att titta på teorier från 
tidigare forskning, studerade jag andra attribut för ikonen. 

När resultatet kom in blev det tydligt att bild och text i samverkan skapade en 
bättre förståelse för ikonens budskap. Andra studier visade också att beroende på 
ikonens attribut så läser användaren av det snabbare. Det är bättre att ha en 
fyrkantig eller rund ikon, tjockare linjer och med en färg som inte slås ut av en 
komplementfärg i bakgrunden. Färgen ska variera från ikon till ikon för ge läsaren 
chansen att stänga av andra färger i hjärnan och ska fokusera på t.ex. röd, vilket 
leder till den enskilda specifika ikonen med färgen röd. 

Abstract 

 
In this report I’ll go through how to make icons an information carrier in a visual 
hierarchy, with help from project Framtidens läromedel. The purpose of the study 
is to find out how the appearance of icons will contribute to a better navigation in 
context. Two surveys were executed to review how the test subjects comprehend 
the message with metaphors. By looking at earlier research I examined other 
attributes for the icon. 

When the results came out it was clear that picture and text combined gave a 
better understanding of the icon’s message. Other studies also gave the conclusion 
that depending on the icon’s attribute the reader will scan it quickly. It’s better to 
make an icon square shaped or round, thicker lines and with a color that doesn’t 
complete with its complementary color in the background. The color should also 
vary from icon to icon to give the reader the opportunity to filter out the other 
colors in their mind and focus on the specific icon, for an example red, which 
leads to that specific icon with the color red. 
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Förord 
 

Tack till alla som har hjälpt mig i detta projekt, och tack  

till projekt Framtidens läromedel som har gett mig möjligheten att  

få hjälpa till i deras egna projekt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Projekt Framtidens läromedel är ett produktutvecklingsprojekt vid Mälardalens 
högskola som ska utveckla ett nytt forskningsbaserat läromedel i matematik för 
elever i årskurs 1-3. Detta i samarbete med ett större svenskt förlag och lärare i 
Eskilstuna. Tanken bakom detta projekt är att kunna ge lärarna ett bra stöd för en 
kvalitativ undervisning, men även få en förståelse vad som lärs ut och varför.  

Projektet har däremot inte tagit fram en färdigutvecklad grunddesign för deras 
arbete. Genom att framställa ett läromedel som eventuellt når många lärarna bör 
ett tydligt budskap finnas för att få användaren att intressera sig, men också kunna 
skapa en bra visuell hierarki för att underlätta läsningen. Det som jag vill 
undersöka är just vad som kan underlätta lärarna i sin undervisning med hjälp utav 
ett visuellt språk, alltså ikoner. 

1.2 Syfte 
Då projekt Framtidens läromedel saknar en färdig design har syftet blivit att jag 
ska hjälpa till, tillsammans med min kompetens och samtidigt ha en vetenskaplig 
förankring i utförandet. Området är för brett för att skapa en helhets design som 
ska fungera för allt i projektet, därför är mitt syfte med denna rapport att skapa en 
bra visuell hierarki med hjälp utav informativa ikoner. 

1.3 Målgrupp 
Målgruppen är vuxna individer specifikt lärare i årskurs 1-3. De testpersoner som 
ingår i denna undersökning om ikoner är lärare från Eskilstuna som har varit i 
kontakt med projektet Framtidens läromedel sen innan. Lärarna är även de 
personer som kommer ta del utav det färdiga materialet när projekt Framtidens 
läromedel är klart.  

1.4 Forskningsfrågor 
För att få fram en tydlig läsbarhet i helheten med hjälp utav ikoner, bör det finnas 
en förståelse för hur de ska vara utformade. Därför har jag valt dessa 
frågeställningar för att få ett bra resultat i arbetet: 

- Med hjälp utav metaforer och inlärda tecken, hur kan det hjälpa till att få 
en snabbare förståelse bakom varje ikons budskap? 
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- Påverkas layouten och den övergripande hierarkin av ikonernas 
geometriska form, färg och hur?  

1.5 Avgränsningar 
Att begripa hur vi människor reagerar på ett material som innehåller mycket 
information är det därför viktigt att först förstå hur användaren navigerar och 
vilka krav som ställs på läsaren (Holsanova, 2010, s. 88). Genom att inte lägga ner 
tiden till att grunda mig i just den övergripande layouten, kommer jag fokusera på 
ikonen i sig då den är huvudfokusen i undersökningen. Avgränsningen i själva 
materialet som jag fick från projekt Framtidens läromedel är att jag fokuserar på 
ett kapitel (geometri).  
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2 Teori 

Mina val av litteratur, teorier och forskning är fokuserat på hur vi människor 
tolkar det visuella, vilket jag kommer gå igenom i detta avsnitt. Sökningar har 
blivit inom semiotik, ikon, färg, form, bild och text i samverkan och metaforer. 

2.1 Semiotik 
För att kunna förklara definitionen av en ikon måste semiotiken, alltså 
teckenläran, tillsammans med index och symbol förstås. Deras huvudområde har 
samma ursprung som ska vara ett sätt att kunna kommunicera tankar och 
reflektioner mellan individer (Bergström, 2012, s.286). Skillnaden mellan dessa 
tre tecken enligt Bo Bergström är ”ikoner låter oss se något, index ger oss 
möjlighet att räkna ut något och symbolen är ett tecken som vi får lära oss” (2012, 
s.286). Generellt är semiotiken läran om tecken, men har blivit allt viktigare inom 
området kommunikation då det skriftliga språket inte längre är den ensamma 
primära informationsbäraren enligt många, utan att det visuella har blivit allt 
viktigare (Holsanova, 2010, s. 60). 

2.2 Ikon  
En ikon är en bild som ska kunna kommunicera ett budskap genom likhet. Ikonen 
är en abstrakt bild på verkligheten som ska försöka likna sitt objekt för att 
förmedla en snabb betydelse. Westendorp och van der Waarde (2000/2001, s. 92) 
nämner i en artikel om ikonernas betydelse i den moderna världen har blivit ett 
visuellt språk, precis som Holsanova (2010, s.60) nämnde om att det börjar bli allt 
viktigare att ha det i beaktan. Vissa ikoner som skulle uppfattas som en 
trafikvarning har blivit ett populärt föremål för att visa när något är förbjudet. Hur 
folk snabbt förstår en bild med en pinne, rök tillsammans med en cirkel och ett 
överstruket streck kan betyda rökförbud. Det är därför Bergström menar att 
ikonerna låter användaren se något, förstå något som vi snabbt tolkar och tar in. 
De hjälper till att beskriva något och ökar användarbarheten och även en visuell 
navigering beroende på individens tidigare erfarenheter. 

En ikon är sällan universal att kunna fungera för alla då det kräver att mottagaren 
har erfarenheter sen innan om bildens betydelse. Aurora Harley tar upp i artikeln 
Icon Usability (2014) om fyra tips för att göra en bra ikon: 

- Håll designen simpel och överskådlig för att undvika överflödiga detaljer 
som kan försvinna om ikonen är liten.  

- Om en idé för en ikon tar mer än fem sekunder, så kan även det betyda att 
kommunikationen med den idén också är svår att tyda för mottagaren. 
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- Testa ikonens betydelse. 

- Testa ikonen på samma användare för att se om de fortfarande minns 
betydelsen för ikonen efter några veckor. 

2.3 Färg och form 
En sammanställning som Bergström tar upp är att det är viktigt att tänka på att 
färg har en kommunikativ funktion. Det ska kunna attrahera genom en färgstyrka, 
skapa en stämning, informera när till exempel något är farligt, strukturera (en 
visuell hierarki) och vara pedagogisk (2012, s 263). Ware pratar om två primära 
färgprinciperna för design vilket är visuell särskiljning och lärbarhet. Med hjälp 
utav färg så ska det stödja den visuella navigeringen och informera användaren. Ju 
större kontrast skillnader mellan huvudbilden och de andra bilderna, desto lättare 
är sökandet för hjärnan (Ware, 2008, s. 77). 

Kuo-Chen Huang och Tsai-Lan Chiu (2007) gjorde en forskningsstudie om 
effekten bakom färgkombinationer för ikonernas bakgrund, form och även 
linjetjocklekens påverkan på en LCD skärm. Där visade resultatet att beroende på 
ikonernas form hjälpte det till i navigeringen för de utfrågade, men detta med 
färgkontrast och färgkombination i samverkan. Även om form har en påverkan så 
är färgen bättre bärare för navigeringen i en kontext. Hjärnan visar sig kunna 
lokalisera objekt lättare när färgerna varierar, än när det enbart är former som 
varierar (Cairo, 2013, s. 113).  

2.4 Bild och text i samverkan 
Både språk och bild bidrar till att bättre uttrycka innehållet. Även om en bild 
beskriver mer än tusen ord skapar det, tillsammans med text, en högre nivå och 
jämbördigt sätt till att skapa ett budskap (Holsanova, 2010, s. 52). Texten kan 
styra budskapet i bilden medan bilden kan komplettera texten. Däremot har de 
båda olika tempo där tendensen att stanna längre vid text än vid en bild, men 
samtidigt lugnar texten ner bilden som då lyfter texten (Bergström, 2012, s. 288). 
Ikoner tillsammans med text är ett säkert sätt att förtydliga budskapet, specifikt 
om ikonens betydelse skulle vara oklar (Harley, 2014).  

2.5 Metafor 
Metafor är ett bildligt uttryckssätt som kan beskrivas med att en inre likhet vi har 
om något, byts ut (Nationalencyklopedi). Metaforer kan slitas ut snabbt men går 
inte att komma ifrån då de ofta är medryckande och effektiva. Till exempel när vi 
har bråttom eller att det är stressigt så kan vi säga att det ”brinner i knutarna”. 
Samtidigt som det behöver vara något vi förstår genom erfarenhet, behöver 
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metaforer också överraska läsaren och utmana det invanda enligt Bergström 
(2012, s.144). 

Orly Goldwassers (1995) studie om hieroglyfer inom semiotiken visar hur dessa 
är ett visuellt språk, och hur de har sin grund från metaforer. Även om hieroglyfer 
är något från det förflutna så är det ett bevis på hur bild fungerade som ett språk 
med hjälp utav metaforer.  

2.6 Källkritik 
Mitt val av teorier kommer från litteratur och artiklar skrivna av personer med 
erfarenhet om området design. Litteraturen specifikt, är författare som arbetat 
inom kommunikation med inriktning informationsdesign, som oftast har samma 
synsätt på vissa teorier.  

De artiklar och studier som har använts i denna undersökning har kommit från 
olika håll, detta på grund utav att skilda synen på design samt att stärka olika 
teorier och få en helhetsbedömning för val av design. Nackdelen är inte att jag 
valt material från olika källor, men att data ska vara pålitlig då vissa teorier inte 
har haft någon forskningsstudie bakom sig, medan visa har. Ändå är det 
intressanta teorier att ha med i undersökningen då alla förstärker min gestaltning 
tillsammans och samtidigt går hand i hand med varandra. 
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3 Metod  

Valen av metoder för denna undersökning är enkäter, empirisk insamling av 
teorier, analys av tidigare läromedel och även kontakt med uppdragsgivaren. 
Metoderna är till för att styrka användarbarheten för ikonerna och resultatet i 
undersökningen. 

3.1 Enkät 
Då en tidigare C-uppsats av Linus Wester (2016) med ikoner har visat att metoden 
Enkät givit ett bra resultat för att få målgruppen att tänka ut sina svar och testa 
uppfattningen av simpla ikoner. Där hade utfrågningen handlat om att sätta 
samma ikon vid olika hemsidor för att se vad folk uppfattar ikonernas betydelse, 
om det fortfarande är desamma genom hela utfrågningen. Det är ett resultat jag 
vill komma fram till, att kunna skapa ikoner som ger ett snabbt budskap åt 
användaren att förstå. Mitt val av test kommer inte handla om att placera ut ikoner 
på olika hemsidor utan placeras ut enskilt för att undersöka vad första inblicken 
säger, vad de utfrågade tolkar budskapet utan påverkan av en kontext. Med hjälp 
utav enkäten kan jag då ta reda på den ena problemformuleringen: hur metaforer 
och inlärda tecken kan hjälpa till för att få en snabbare förståelse bakom ikonernas 
budskap. 

3.1.1 Del 1  
Första delen av enkäten handlar om ikonernas betydelse, att det tolkas korrekt. 
Deltagarna kommer få se ikonerna enskilt där de utfrågade kommer skriva ner vad 
dem tolkar är ikonens budskap. Då valet på skisserna blev svårare än tänkt så 
kommer det placeras ut samma budskap två gånger, men att de placerar ut enskilt 
som alla andra ikoner. Detta är för att testa vilken av skisserna som fungerar bäst 
utan att testpersonerna blir medvetna om att det är samma budskap. 

Enkäten består utav 20 ikoner som deltagarna ska tolka. Istället för att använda sig 
av alla skisser har urvalet blivit att förminska antalet för att få mottagarna välvillig 
att göra enkäten. Konstruktionen av enkäten har fokuserat på att vara lättbegriplig, 
inte för omfattande och ha en tydlig struktur för att mottagaren ska kunna lägga 
ner tiden på att besvara den (Holme och Solvang, 1997, s. 173).  

3.1.2 Del 2 
I del två av enkäten kommer det ingå att jag placerar tre till fem olika ikoner 
bredvid varandra, med samma betydelse men med olika stilar. Deltagarna 
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kommer kryssa för vilken som beskriver det enskilda budskapet bäst. Då 
utformningen av frågorna kan påverka svaren så måste strukturen av frågorna vara 
rätt formulerade för att få en bra grund för arbetet (Holme och Solvang, 1997, s. 
175).  

Svaren kommer vara svåra att tolka då frågorna kommer rikta sig på deras 
personliga preferenser att tolka budskapet. De kan även tolka metaforer beroende 
på vad deras verklighet ser ut, med andra ord hur deras inlärda erfarenheter ser ut. 
Därför är denna del av enkäten intressant för att se hur verkligheten ser ut för 
deltagarna, om resultatet blir för skevt eller ger ett tydligt svar. 

3.2. Eye-tracking test 
Ett eye-tracking test, eller ögonrörelsetest, är ett test som kontrollerar hur ögonen 
rör sig beroende på vad deltagarna ser. Skulle det ha funnits tillgång till ett eye-
tracking test i denna undersökning hade möjligheten funnits till att undersöka den 
visuella hierarkin, hur ikonerna tolkas beroende på hur den sätts i kontext. 
Problemformuleringen: Påverkas layouten och den övergripande hierarkin av 
ikonernas geometriska form, färg och hur? hade kunnat få ett bättre resultat 
genom denna metod. Därför att för att testa hur testpersonerna ser på innehållets 
helhet och tolka hur de navigerar med ögonen. Där hade teorier som vad färg och 
form kunnat få testas för att få en bättre förståelse hur vuxna människor påverkas 
av dessa egenskaper. Då testet inte går att genomföra under denna uppsatts så 
valdes en annan metod för att styrka mina designval, alltså empirisk insamling av 
teorier. 

3.3 Analys av tidigare läromedel 
För att förstå konkurrenternas synsätt och särskilja mig från deras val av design 
behövs en analys av tidigare material. Se avsnitt 4 om denna analys och fortsatt 
beskrivning. 

3.4 Empirisk insamling av data 
En insamling av data från områden som redan har forskats på kommer att stärka 
designen av ikonerna. Det kommer med andra ord förstärka områden som fallerar 
i denna undersökning, där till exempel eye-tracking testet inte kunde genomföras. 
Områdena som kommer ha störst fokus av denna metod är inom färg och form. 

3.5 Kontakt med uppdragsgivaren 
Då denna undersökning har en uppdragsgivare i grunden, kommer resultatet att 
påverkas, för att kunna förmedla ett bra resultat till projekt Framtidens läromedel. 
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Uppdragsgivaren har haft en stor roll inom just enkäten för att kunna utveckla ett 
bra språk med anpassade termer för lärarna. Uppdragsgivaren har även tagit del 
utav pilottestet för att avgöra om ikonernas trovärdighet samt till nya förslag. 

3.6 Pilottest 
Innan enkäterna skickas ut görs ett pilot test för se att inget missförstånd skapas 
med till exempel utformningen, val av skisser och tekniska problem.  

3.7 Forskningsetiska aspekter 
Enkäterna är utformade så att deltagarna kommer kunna besvara frågorna utan att 
jag ser vem som har svara på vad, detta tack vare att enkäterna utförs online utan 
att inloggning behövs. Detta gör att undersökningen inte påverkas av varken kön, 
ålder eller andra attribut och att respondenterna ska bli medvetna om att de kan 
lita på löftet om anonymiteten under denna undersökning (Holme och Solvang, 
1997, s. 174). Deltagarna har även valet att besvara en fråga med Pass, för att ge 
alternativet att inte behöva besvara alla frågor de inte vill besvara.   

3.8 Metodkritik 
Val av metod har sina för- och nackdelar, som möjligheter och begränsningar. Jag 
kommer ta upp de två mest relevanta metoderna som kunde påverka uppsatsen 
mest, negativt som positivt.  

3.8.1 Enkät 
Den metod som kan påverka undersökning mest är enkäterna beroende på 
testpersonerna, om antalet testpersoner blir många eller få. Som kvantitativ data 
ger det en exakt information, men som ger en osäker relevans om just 
informationen och att det inte ger utrymme för individuell anpassning (Holme och 
Solvang, 1997 s. 83). 

I 3.1 enkäter nämner jag hur det kan lösa den första problemformuleringen: Hur 
metaforer och inlärda tecken kan hjälpa till för att få en snabbare förståelse bakom 
ikonernas budskap. Den blir inte besvarad fullt ut då tanken var att kunna 
samarbeta med ett eye-tracking test för att slutföra frågan. Enkäten hjälper till att 
kunna besvara frågan, men tack vare tillsammans med metoden empirisk 
insamling av data kan det ändå förmedla ett bra resultat i svaret på 
problemformuleringen. 
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3.8.2 Kontakt med uppdragsgivaren 
Kontakten mellan uppdragsgivaren och mig har varit smidig och gett bra material 
för undersökningen, så som bakgrund och material för tidigare läromedel från 
konkurrenter. Det har också lett till att uppsatsen blivit påverkad av 
uppdragsgivarens inverkan av exempelvis enkäten. Där valet av testpersoner har 
också varit involverade i deras egna projekt. Det gäller även infallsvinklar på 
vilka ikoner som skall vara med i enkäten, om de har behövts ändra för att stärka 
ett budskap eller termer som passar bättre i enkätfrågorna än mina val av ord.  
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4 Analys av tidigare läromedel 

Det finns en uppsjö av läroböcker inom matematik, jag kommer ta upp tre av de 
mer populära böckerna som även har varit en del av uppdragsgivarens arbete. 
Dessa är Matte Eldorado läromedel 2A, Favorit matematik 1B och Singma 
matematik 1A. 

Analyseringen kommer bara att involvera det kapitlet som denna undersökning 
fokuserar på (geometri). Därför att inte lägga allt för stor fokus på helheten av 
böckerna och få en avgränsning i arbetet. Denna undersökning skulle också kunna 
kallas för en marknadsanalys då den fasthåller vad en viss marknad har (Wikberg 
Nilsson m.fl., 2015, s. 49). Varför denna metod är relevant är att den stödjer en 
identifiering av möjligheter enligt Wikberg Nilsson m.fl. (2015, s. 49), och kan 
även inbringa en utveckling till detta projekt. Däremot vill jag inte kalla det en 
marknadsanalys fullt ut, då analyseringen är fokuserat på företagets resurser, 
möjligheter, mål, vision, konkurrenter och externa faktorer. Min del är att 
fokusera på enbart konkurrenternas synsätt, för att särskilja mig från deras val av 
design och förstå vad som fungerar eller inte fungerar. 

Relevanta saker som kommer analyseras i de tidigare läromedlen: 

- Den övergripande layouten 

- Indelningen 

- Val av färg eller färger 

- Ikoner, om det finns tillgängligt 

4.1 Matte Eldorado läromedel 2A  

 

Figur 1. Omslaget på Eldorados läromedel (hämtad från Nok.se, 2017-05-18). 
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Eldorado är ett läromedel i matematik och denna grundbok är riktat mot elever i 
årskurs 1-3. Läromedlet fokuserar på att få eleverna medvetna om sin egen 
lärandeprocess och är strukturerad så att eleverna kan arbeta och hållas samlad på 
samma område.  

De sidor som är utplockade ur kapitlet är sida 126 och 127. 

 

Figur 2. Kapitlet geometri i Eldorados läromedel. 

Övergripande layout 
Geometrikapitlet har en tydlig struktur där de har valt att ha två spalter 
tillsammans med röda rubrikerna och boxar som också återspeglas i resterande 
sidor i boken. Här visas även bilder från elevernas bok, inte bara som helsidor 
(som syns högst upp på figur 2) utan inbäddat i texten med bilder från elevernas 
bok. 

Indelningar 
Förutom att innehållet är indelat i två spalter har den ingen tydlig indelning om 
varje del i lektionen. Varje kapitel har fått sin egen färg och ett vertikalt streck 
som ska dela av spalterna.  

Färger 
Kapitlet geometri har röd nyans från början till slut. Det gör att läsaren kan få en 
snabb överblick om vilket kapitel det är när boken slås upp. Den röda nyansen är 
behaglig mot ögat och har inte allt för stora kontraster som skulle skrika åt 
varandra, utan ger en behaglig läsning tack vare att färgerna går ton i ton med 
varandra och formar en harmonisk enhet (Bergström, 2012, s. 262). 
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Ikoner 
I Eldorado används inte ikoner som hjälpmedel utan förlitar sig på rubriker i 
textform. Den enda synliga ikonen är ett exempel från elevernas bok som syns 
som en rund ikon med två människor, som troligen ska symbolisera samarbete 
med eleverna eller grupparbete. 

4.2 Favorit matematik 1B 

 

Figur 3. Omslaget på Favorit matematiks läromedel. 

Läromedlet Favorit matematik kommer från Finland. Boken i sig grundar på att ha 
en välfungerande och tydlig struktur. Strukturen innefattar stöd, fakta, inspiration 
och tips så som frågor till samtalsbilder, huvudräkningsuppgifter och förslag på 
arbetsgång. 

De sidor som är utplockade ur kapitlet är sida 146 och 147. 
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Figur 4. Kapitlet geometri i Favorit matematiks läromedel. 

Övergripande layout 
Tillskillnad från tidigare läromedlet Eldorado, så är det betydligt mindre text och 
även större storlek på brödtexten. Rubrikerna har fått ta mer plats och att 
elevernas bok får en större plats i kapitlet. Det har fokuserat på att göra en hierarki 
genom text och experimentera med textens tjocklek och färg. 

Indelningar 
Informationen är indelat med två spalter. Tydligaste är sammanfattningen om 
lektionen som då har placerats i sin egen box tillsammans med en bakgrundsfärg. 
Upplägget är svår att förstå, där till exempel den vänstra spalten hör ihop med 
bilden från elevboken, eller om texten under elevbokensbilden ska höra ihop med 
varandra. 

Färger 
Färgerna är harmoniska med en lugn kontrast mellan det vita, gula och resterande 
färger. Hela geometrikapitlet har en gul ton till sig med olika nyanser som ger en 
behaglig läsning precis som Eldorado. 

Ikoner 
Favorit matematik har inte använt några ikoner i geometrikapitlet. 

4.3 Singma matematik 1A 

 
 

Figur 5. Omslaget på Singmas läromedel. 
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Singma är ett läromedel som har en forskningsbaserad grund och kommer från 
Singapore. Detta läromedel har fokusen på problemlösning med hjälp utav 
visuella metoder samt med stöd till lärarna för att få en bra kvalitet i 
undervisningen. 

 

Figur 6. Kapitlet geometri i Singmas läromedel. 

Övergripande layout 
Helheten på strukturen är lättläst och minimalistisk med en kall blå färg 
tillsammans med små ikoner. Som Christer Hellmark nämner i Typografisk 
handbok bör en text vara möjlig att läsa, men en lättläst text ska vara behaglig 
(2006, s.23), vilket Singma har lyckats med tack vare bra radavstånd och 
indelningar av texten. 

Indelningar 
Det som gör detta kapitels brödtext lättläst är också med hjälp av indelningar. Det 
som gör en bra visuell hierarki är logisk struktur som ska göra det bekvämt att 
orientera sig (Hellmark, 2006, s.33).  

Färger 
Färgerna, eller rättare sagt färgen som har fått ta störst fokus är den kalla blåa 
tonen. Singma har blått igenom hela kapitlet med rubriker, ikoner, inramningar, 
boxar och även i vissa delar, text. Den blå färgen har en väldigt hög kontrast till 
sig och ger en tydlig beskäring till det vita. Den valda färgen kan skapa en 
oönskad stämning då det är två starka färgkontraster skriker åt varandra och ger 
ett intryck som, i detta fall, är illa sammanställt (Bergström, 2012, s. 262), istället 
för att få de båda färgerna att vara i harmoni. 
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Ikoner 
Singma var den enda som hade ikoner aktivt i kapitlet, även om dessa inte var 
utspritt på alla sidor så fanns de där för varje enskild, viktig rubrik. Det ger en 
överblick på varje ny del i lektionen. Utseendemässigt är ikonerna blåa med en vit 
figur i mitten, medan den sista är orange (figur 7.6). Ikonen Aktivitet blir extra 
tydlig då den sticker ut bland resterande ikoner men utan någon bra förklaring till 
varför den ska göra det.  

Ikonernas budskap blir extra tydligt med titeln i samverkan som förklarar, men att 
ta bort texten kan skapa förvirring beroende på val av bild: 

 

Figur 7.1. Ikon 1 – Vi lär. 

Vi lär ikonen blir otydlig om texten skulle försvinna. En bok kan symbolisera 
flera saker så som att eleverna ska börja med sin lektion, fakta eller instruktion 
beroende på varje enskild persons inlärning och tolkning av bilden.   

 

Figur 7.2 och 7.3. Ikon 2 och 3 – Jag övar och Vi övar 

Jag övar ikonen tillsammans med Vi övar har ett tydligare budskap och skulle 
fungera utan text. Då bilden har en likhet med karaktärerna till toaletten kan 
många få en förståelse att det ska vara en människa, som då är ensam eller i 
grupp. Men ikonen Jag övar har en likhet med bokstaven i som skulle kunna 
förknippas med Information, och kan då leda till förvirra om rubriken skulle 
utebli. 

 

Figur 7.4. Ikon 4 – Vi utforskar 

Vi utforskar har en populär ikon med ett förstoringsglas som många använder 
inom information. Denna ikon fungerar med hjälp utan text då den är väl använd i 
vissa instruktionsböcker men även på internet och i datorn, detta i samverkan med 
inlärda erfarenheter. 
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Figur 7.5. Ikon 5 – Jag klurar 

Kugghjul kan symbolisera ett tänkande, men även hur något fungerar, en 
instruktion eller inställningar. Här hade även en abstrakt bild av en hjärna fungerat 
för att symbolisera ett tänkande. 

 

Figur 7.6. Ikon 6 – Aktivitet 

Den sista ikonen i Singma finns inte i detta kapitel som visas i figur 6, men är 
intressant att ta med då den sticker ut från övriga ikoner med sin orangea färg. 
Ikonen i sig har två individer som slår händerna ihop och kan symboliserar 
samhörighet eller vänskap mellan två personer. Här hade även en grupp 
människor kunnat fungera för att visa en större aktivitet utanför boken. Om nu 
Aktivitet betyder att göra något fysiskt utanför boken. 

4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvist fungerar alla tre läromedel då det har visat en tendens till att 
få fram indelningar och någon typ av visuell hierarki. Men det som saknas är en 
tydlig övergripande läsning med hjälp utav ikoner och speciellt färg. Det går att 
ha starka kontraster för att få något att sticka ut, men det ska fortfarande ge en 
behaglig ton för ögat.  

Alla läser inte likadant, som Holsanova nämner i Myter och sanningar om läsning, 
då det finns en individuell läsningsprocess (2010, s. 32). De olika typerna av 
navigering i texten är relevant då vissa kan djupläsa medan vissa orienterar sig 
med rubriker och skummar igenom. Vilket leder till att få en bra visuell hierarki 
bör det vara med hjälp utav ikoner som kommer åt båda typerna. Den vana 
djupläsaren kan fortfarande läsa från start till slut då ikonerna inte ska ta över 
textinformationen, medan den stressade läsaren snabbt ser vad som är nödvändigt 
att läsa genom ikonerna.  
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5 Gestaltningsprocess  

Projektet Framtidens läromedel gav mig ett kapitel ur deras material som innehöll 
ett färdigt innehåll och upplägg. Därför har urvalet av ikoner fokuserat på just 
deras egna upplägg.  

5.1 Skisser 
Skisserna utformades för att ta fram flera olika exempel till rubrikerna i 
läromedlet, som kan vara relevant att framhäva med hjälp av metaforer. Metaforer 
är en stor del i våra liv då världen representeras av en konceptuell världsbild och 
verkligheten är ett subjekt för människans kognitiva skicklighet (Goldwasser, 
1995, s. 25). Precis som med egyptiska hieroglyfer så kan det bilda ett grafiskt 
språk som skapar en kommunikation mellan människor, beroende på den inlärda 
förmågan för individen att förstå hieroglyfens verklighet, alltså deras kultur.  

 

 

Figur 8.1. Icon – Vad 

Att gestalta ett ord kan vara svårt att få ner visuellt, speciellt när det inte beskriver 
något, som Vad. Därför fick jag gå djupare på vad som menas med deras 
användning av rubriken Vad. Vad beskriver det läraren kommer gå igenom under 
lektionen, som en snabb sammanfattning.  

En ändring som lades till efter att uppdragsgivaren fick ta del av skisserna var att 
kombinera ikonen Vad med Uppvärmning, Aktivitet och Avslut (se figur 8.9-
8.11). Detta handlade då om pusslet som då skulle få en gemensam samhörighet 
med varandra, så att användaren kan se en sammankoppling. 

 

Figur 8.2. Ikon – Hur 
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Rubriken Hur står för hur lektionen genomförs genom punktform. Genom att 
visualisera bocka för något, visar det något som ska genomföras eller en lista som 
ska göras klart. Rubriken Hur kan också uppfattas som sätt att nå målet, vilket kan 
visas genom att användaren bokstavligen ska försöka träffa målet, vilket 
representerar den tredje skissen. 

 

Figur 8.3. Ikon – Material 

Under rubriken Material tas det upp vilka objekt som ska finnas vid lektionen för 
att den ska kunna utföras. Vissa exempel som tas upp är PowerPoint, elevhäfte, 
utklippta figurer eller till exempel kopieringsunderlag. 

 

Figur 8.4. Ikon – Tips 

Tips handlar om idéer som lärare har givit till forskarna när deras fokusgrupp 
hade testat deras material. Det kan vara tips om eleverna inte har svenska som 
modersmål och hur man kan lösa den problematiken. Några metaforer som har 
tillämpats till skisserna är glödlampan som ska lysa upp en ny idé, en hjälpande 
hand samt ett utropstecken som ska symbolisera att något är viktigt. 

 

Figur 8.5. Ikon – Tid 
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Tiden kan visualiseras genom vardagliga objekt som visar oss hur lång tid 
någonting har tagit så som ett stoppur, timglas eller väckarklocka. Detta ska visa 
ungefär hur lång tid övningen tar. 

 

Figur 8.6. Ikon – Jobba ensam 

Rubriken Jobba ensam hör ihop med Jobba i par och Gruppdiskussion, då det 
visar antal deltagare. Här har det varit tydligt med att visa just en person, en 
väldigt abstrakt version av en människa, som fortfarande ska symbolisera att det 
är en enskild uppgift. 

 

Figur 8.7. Ikon – Jobba i par 

Att jobba i par visar att eleverna ska jobba tillsammans med en annan elev. Här 
har jag försökt visa antagligen antalet deltagare, eller samarbetet mellan två 
individer – att de fokuserar på varandra. 
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Figur 8.8. Ikon – Diskussion/Gruppdiskussion 

Denna ikon ska visa att antagligen är det en helklass som ska ha en diskussion 
eller i olika grupper. Efter pilottestet konstaterades det att glödlampan i skissen 
blev missvisande då ikonen Tips använde sig av samma idé. Därför byttes det 
senare ut till en vanlig pratbubbla. 

Innan enkäten hade påbörjats så ville uppdragsgivaren dela in denna ikon i två 
separata delar. En som skulle visa en gruppdiskussion och en ikon för helklass 
diskussion. 

 

Figur 8.9. Ikon – Uppvärmning 

Ikon Uppvärmning hör ihop med kommande ikoner Aktivitet och Avslut (se 
nedan). Dessa ska förklara vart i lektionen läraren är samt kunna ge en snabb 
överblick hur många steg det är i lektionen. 
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Figur 8.10. Ikon – Aktivitet 

Ikon Aktivitet, se ovan för förklaring. 

 

Figur 8.11. Ikon – Avslut 

Ikon Avslut, se Ikon Uppvärmning för förklaring. 

 

Figur 8.12. Lärandemål 

En ikon som kom till senare i skissarbetet är Lärandemål. Då uppdragsgivaren 
ansåg att ikonen Hur är ett mål för själva lektionen, så ville de också ha något som 
beskriver vad målet för eleven är. Här kommer metaforen kugghjul upp som ska 
beskriva hur något börjar fungera rätt, som syns i skiss nummer ett. Skiss nummer 
tre och fyra har en liknande tanke bakom sig som ikon Hur, där bocken ska 
förklara att något är avklarat. Medan glödlampan ska förmedla att ett nytänkande 
har skapats, en ny idé eller tanken, alltså något nylärt. Däremot är skiss nummer 
två svårare beroende på läsarens erfarenheter. Skissen ska förmedla att en elev har 
level up, vilket betyder att personen har lärt sig en ny kunskaperna eller blivit 
bättre, precis som i ett spel.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt kommer jag gå igenom alla resultaten från analyser och 
undersökningar. 

6.1 Resultat av enkätundersökningen 
Jag kommer presentera en sammanställning av resultatet från 
enkätundersökningen men att båda delarna kommer visas upp var för sig. I del ett 
av enkätundersökningen kommer jag förklara vad jag anser är rätt samt fel svar då 
tolkningen och formuleringar kan påverka resultatet. För att se tabeller på båda 
undersökningarna se avsnitt 10 Bilaga. 

6.1.1 Enkät del 1 
Under del ett av enkäten skulle deltagarna beskriva kort vad de uppfattar är 
ikonens budskap, vad den ska förmedla.  

 

Figur 9.1. Ikon 1 – Jobba ensam 

7/13 svarade rätt. Många som svarade fel uppfattade att det inte var en elev, utan 
att det beskriver moment nummer ett i lektionen, med andra ord en genomgång. 

 

Figur 9.2. Ikon 2 – Hur 

10/13 svarade rätt. Under denna del av enkäten svarade många av deltagarna rätt. 
Men det som tolkades som ett fel svar var ingen jätte förvirring, utan handlade om 
en felformulering.  
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Figur 9.3. Ikon 3 – Diskussion 

Här fick alla deltagare rätt, 13/13, då vissa förknippade bilden med en diskussion 
av något slag, i klass eller i en grupp. 

 

Figur 9.4. Ikon 4 – Jobba i par 

10/13 svarade rätt. Vissa förknippade denna med den första ikonen som visade 
siffran ett (Jobba ensam), som då bara hade bara en figur. 

 

Figur 9.5. Ikon 5 – Vad 

Precis som Diskussion blev den rätta svarsekvensen hög. 11/13 svarade rätt. Vissa 
förknippade ikonen med att en lärare presenterar en lektion, har en genomgång på 
tavlan eller att läraren går igenom ett nytt moment. 

 

Figur 9.6. Ikon 6 – Tips 

10/13 svarade rätt. Här har många valt svaret tips, men jag har också valt att tolka 
svaret Idé som ett rätt svar då det faller under samma kategori.  
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Figur 9.7. Ikon 7 – Material 

5/13 svarade rätt. Många som tolkade ikonens budskap fel trodde att det vore en 
laboration eller experiment för eleverna.  

 

Figur 9.8. Ikon 8 – Tid 

9/13 svarade rätt. Det som jag tolkade var ett fel svar handlade om att deltagarna 
tolkade budskapet att lektionen gick på tid eller att det var en tidsbegränsning. 
Egentligen handlar det om en tidsangivelse - hur länge en aktivitet kan ta, ett mått 
på hur länge en aktivitet varar på ett ungefär, inte en begränsning. 

 

Figur 9.9. Ikon 9 – Gruppdiskussion 

8/13 svarade rätt. Många beskrev det som samtal i grupp, diskussion eller någon 
aktivitet som görs ihop eller att en elev talar först medan andra lyssnar.  

 

Figur 9.10. Ikon 10 – Diskussion 

2/13 svarade rätt. Många svarade pass på denna ikon, troligen blev den för svår att 
förknippa med någon metafor. 
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Figur 9.11. Ikon 11 – Uppvärmning 

6/13 svarade rätt. Det som blev fel svar var att några deltagare tolkade att ikonen 
visar hur någon gör antagligen armhävningar, kryper eller så svarade några pass. 
Det gav intrycket att denna ikon kan vara svårtolkad utan sin kontext. 

 

Figur 9.12. Ikon 12 – Steg 

5/13 svarade rätt. Vissa uppfattade det som en pusselbit som hör ihop med två 
andra pusselbitar, två andra delar i ett större sammanhang med andra ord.  

 

Figur 9.13. Ikon 13 – Avslut 

3/13 svarade rätt. Många förknippade denna med något positivt, att budskapet är 
att personen har uppnått något. Felet blev att det hellre beskrev en känsla än själva 
aktiviteten ikonen försöker förmedla. 

 

Figur 9.14. Ikon 14 – Aktivitet 

2/13 svarade rätt. Precis som på ikon 13, så var det många som förknippade detta 
med en känsla, men att denna ikon visar något jobbigt.  
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Figur 9.15. Ikon 15 – Tips 

3/13 svarade rätt. De var några av deltagarna som valde pass eller inte förstod vad 
som skulle symboliseras. Det var även några som tolkade budskapet att lyssna på 
något eller någon. Men jag satte däremot rätt svar på de deltagare som svarade 
viktig information, då tips är något som förknippas med extra information. 

 

Figur 9.16. Ikon 16 – Lärandemål 

1/13 svarade rätt på denna ikon, vilket även inte var förvånande. Då denna ikon 
bevisar på att erfarenhet avgör svaret. Denna ikon ska förknippas med level-up i 
spelvärlden, vilket förmodligen blir svår att förstå för någon som inte har varit del 
av denna kultur. En person svarade rätt med just level-up, att eleven utvecklas. 

 

Figur 9.17. Ikon 17 – Material 

4/13 svarade rätt på ordet material. Jag gav fel på saker så som att använda häfte, 
penna eller räkna i boken. Därför att det pekar på en specifik sak när denna ikon 
vill förmedla helheten.  

 

Figur 9.18. Ikon 18 – Tips 
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5/13 svarade rätt. Många tolkade detta som något var viktigt att berätta, vilket tips 
egentligen vill förmedla. Därför valde jag att sätta rätt svar på den formuleringen, 
precis som i Ikon 15.  

 

Figur 9.19. Ikon 19 - Vad 

1/13 svarade rätt. Denna ikon blev väldigt förvirrande för många av deltagarna. 
Tanken bakom denna var att den skulle ha samma tema som Steg ikonen, som 
visar upp sina steg genom pusselbitar. Det var många deltagare som valde att 
svara pass på denna ikon. 

 

Figur 9.20. Ikon 20 – Lärandemål 

Denna ikon var det ingen som svarade rätt, 0/13. Däremot svarade många att 
bilden förklarar att någon läser, och förstår, att budskapet är att ta in något. Tyvärr 
förmedlades budskapet inte rätt känsla för alla deltagare. 

Övriga kommentarer från deltagarna 
Deltagarna fick chansen under enkätundersökningen del ett att tillägga några 
kommentarer. Den första kommentaren handlade om att deltagaren inte förstod 
vad kontexten var. Om ikonerna skulle hamna i elevboken eller i lärarmaterialet. 
Samma deltagare poängterade att ikonen hade blivit extra tydlig i samband med 
text, precis som teorin: bild och text i samverkan. 

Den andra deltagaren nämnde: Ikoner bör vara små och lätta att avkoda. Gör inte 
så mycket om de behöver förklaras, bara de används konsekvent sedan.  

De två sista kommentarerna pratar emot varandra. Den första förklarar att 
ikonerna var svåra att läsa av, medan den andra förklarar att de var enkla och 
tydliga. Det här visar hur olika vi människor är på att tolka av bilder och att det är 
svårt att antyda om vem av deltagarna som har rätt, då det var för få som svarade. 
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6.1.2 Enkät del 2 
Under del två av enkäten fick deltagarna alternativ om vilken ikon som passade 
bäst till budskapet. De fick även alternativet att välja mer än ett val, därför 
kommer antalet svar att variera mellan ikoner.  

 

Figur 10.1. Ikonen Vad 

Ikon nummer 1 fick 2/12  
Ikon nummer 2 fick 1/12  
Ikon nummer 3 fick 4/12 
Ikon nummer 4 fick 4/12  
1 deltagare valde pass. 

 

Figur 10.2. Ikonen Hur 

Ikon nummer 1 fick 2/14 
Ikon nummer 2 fick 11/14 
Ikon nummer 3 fick 0/14  
1 deltagare valde pass. 

 

Figur 10.3. Ikonen Material 

Ikon nummer 1 fick 8/15 
Ikon nummer 2 fick 2/15 
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Ikon nummer 3 fick 5/15 
Ingen deltagare valde pass. 

 

Figur 10.4. Ikonen Tid 

Ikon nummer 1 fick 9/14 
Ikon nummer 2 fick 3/14 
Ikon nummer 3 fick 1/14 
1 deltagare valde pass. 

 

 

Figur 10.5. Ikonen Tips 

Ikon nummer 1 fick 6/14 
Ikon nummer 2 fick 1/14 
Ikon nummer 3 fick 0/14 
Ikon nummer 4 fick 7/14 
Ingen deltagare valde pass. 

 

Figur 10.6. Ikonen Elevantal 1 

Ikon nummer 1 fick 3/14 
Ikon nummer 2 fick 1/14 
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Ikon nummer 3 fick 9/14 
1 deltagare valde pass. 

 

 

Figur 10.7. Ikonen Elevantal 2 

Ikon nummer 1 fick 8/18 
Ikon nummer 2 fick 2/18 
Ikon nummer 3 fick 4/18 
Ikon nummer 4 fick 3/18 
1 deltagare valde pass. 

 

Figur 10.8. Ikonen Diskussion (helklass) 

Ikon nummer 1 fick 1/14 
Ikon nummer 2 fick 5/14 
Ikon nummer 3 fick 7/14 
1 deltagare valde pass. 

 

 

Figur 10.9. Ikonen Steg 
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Ikon nummer 1 fick 7/14 
Ikon nummer 2 fick 0/14 
Ikon nummer 3 fick 4/14 
Ikon nummer 4 fick 0/14 
Ikon nummer 5 fick 3/14 
Ingen deltagare valde pass. 

 

Figur 10.10. Ikonen Lektionsmål 

Ikon nummer 1 fick 0/13 
Ikon nummer 2 fick 1/13 
Ikon nummer 3 fick 1/13 
Ikon nummer 4 fick 1/13 
Ikon nummer 5 fick 7/13 
3 deltagare valde pass. 

 

 

Figur 10.11. Ikonen Grupparbete 

Ikon nummer 1 fick 5/15 
Ikon nummer 2 fick 0/15 
Ikon nummer 3 fick 2/15 
Ikon nummer 4 fick 6/15 
2 deltagare valde pass. 

Övriga kommentarer från deltagarna 
Till del två av enkätundersökningen valde två deltagare att kommentera. Den 
första kommentarer handlar om ett tekniskt fel som rättades inom en dag, efter att 
enkäten hade skickats ut. Den andra kommentaren påpekade att ikonen Elevantal 
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2 behövde figurerna vara vända mot varandra och inte framåt. Troligen för att få 
känslan av att deltagarna ska samarbeta. 

6.2 Resultat av empirisk insamling av data 
Tack vare insamling från teorier och tidigare forskning och artiklar inom ämnet 
ikoner, så kommer denna del gå igenom resultatet av sökningen. Det kommer 
även göra det förståeligt till mina resonemang av designval. 

6.2.1 Form – stil  
Tack vare att hjärnan kan tolka några streck tillsammans med ringar som en 
människa, så fungerar en abstrakt form av en figur för att vi ska förstå. Alberto 
Cairo tar upp hur vi fungerar när det handlar om att tolka data, att hjärnan fyller i 
åt oss att kunna tolka till exempel ett ansikte även om det är väldigt abstrakt 
(2013, s. 141). Detta gör att ikoner fungerar med abstrakta bilder precis som om 
de vore foton. Ju mer abstrakt en ikon är däremot, desto längre tid tar det för 
användarens avläsning (Holsanova, 2010, s.74). Det är viktigt att förstå att 
abstrakta bilder kan tolkas olika beroende i vilken kontext den sätts i, vilken 
funktion bilden har och vad den vill säga. Därför är det viktigt att framhäva de 
karaktäristiska dragen i bilden för att undvika att läsaren ska bli förvirrad. 

6.2.2 Form – geometriska form 
Genom att ta del utav studien av Kuo-Chen Huang och Tsai-Lan Chiu (2007, s. 
566)(se avsnitt 2 Teori) så visade det att respondenternas svar om ikonens form 
inte spelade en större roll när det handlade om responstiden. Däremot var 
skillnaden större när det handlade om just trianglar och cirklar, att det gick 
snabbare att ta in cirklar än trianglar. Därför har ikonernas form varit mer åt det 
runda hållet eller fyrkantigt. 

Kuo-Chen Huang och Tsai-Lan Chiu testade även linjetjockleken, om det skulle 
ge en större påverkan på responstiden. Att lägga en tjockare ytterlinje (3 pixlar) 
runtomkring ikonen gav det en snabbare reaktion, än 2 pixlar, och längsta tiden 
var på 1 pixel. Genom att ha detta i åtanken kan den visuella navigeringen 
förbättras. 

6.2.3 Färger 
Kuo-Chen Huang och Tsai-Lan Chiu (2007) tog även upp en tredje sista sak om 
ikoner och det handlade om färgkombinationer. Resultatet som jag är ute efter 
handlar om de kombinationer som svarade bäst på en snabbare respons. De 
kombinationerna var:  
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Vit och gul 

Vit och blå 

Svart och röd 

Svart och gul 

Sämre resultat fick: 

Gul och blå 

Röd och grön 

Gul och grön 

Blå och röd 

Däremot fann jag att statistiken var svår att tolka och att valet av nyans hade varit 
intressant att ta del utav. Därför blev val av färgerna något som jag fick vara 
kritisk till och använda mig utav mer än en teori/studie för att få ett bättre resultat. 
Studien använde sig utav kinesiska tecken på en färgad bakgrund istället för en 
ikon. Det kan ge ett annat resultat än om det hade handlat om bilder mot en färgad 
bakgrund. 

Colin Ware nämner en intressant tanke hur färger fungerar i ett system där 
användaren behöver en tydlig navigering, att det kan vara väldigt viktigt. Genom 
att titta på en karta för tunnelbanan, som oftast innehåller många streck som visar 
reseturerna mellan olika punkter, är färg ett användbart verktyg. Då hjärnan bryter 
ner färger som vi letar efter gör det lättare att se just den önskade färgen. Därför 
att vi säger till hjärnan att den ska ropa högre än de andra färgerna på kartan 
(Ware, 2008, s 16). Därför är det viktigt att kunna använda olika färger eller 
nyanser som gör det tydligt att kunna göra en bra indelning för läsaren, att kunna 
navigera för den önskade del som lärarna vill läsa om. 

6.3 Resultat av tidigare läromedel  
Analysen av tidigare läromedel visade en tydlig struktur på alla tre böckerna. De 
hade gemensamt en indelning med två spalter på varje sida men saknade en bra 
övergripande visuell navigering. Färgen var också viktig då de kunde lätt 
kommunicera vilket kapitel användaren var på, annars fanns ingen annan 
färgnavigation som antydde vart i kapitlet läraren befann sig. Den sista saken som 
kom fram var att ikonerna inte användes flitigt eller inte fanns alls till hands. Det 
som fanns med var i Singmas läromedel, men gav känslan att vara mer dekorativ 
än informativ på grund utav att färgen inte varierade alls igenom hela boken, utan 
smälte ihop med rubriken. 
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7 Slutsats  

I avsnitt Slutsats kommer jag först gå igenom svaren på forskningsfrågorna för att 
senare presentera hur den färdiga gestaltningen blev tack vare dessa frågor: 

 

- Med hjälp utav metaforer och inlärda tecken, hur kan det hjälpa till att få 
en snabbare förståelse bakom varje ikons budskap? 

Svar: 

Med hjälp utav metaforer bistår det användaren att läsa in budskapet snabbare, 
beroende på deras egna erfarenheter av verkligenheten. Tack vare människans 
förmåga att förknippa saker från vardagen till att förmedla något som egentligen 
inte har med objektets natur att göra. Hur bra användning en vanlig glödlampa 
förmedlar att någon får en idé, eller ett tips till användaren samtidigt som 
glödlampans design bara är för att lysa upp. Konceptet att en bild förklarar mer än 
tusen ord, passar in när metaforer får ta plats i det visuella.  

 

- Påverkas layouten och den övergripande hierarkin av ikonernas 
geometriska form, färg och hur?  

Svar: 

Tack vare vår kognitiva förmåga att uppfatta simpla kännetecken visar tidigare 
forskning på att det finns attribut i bilden som gör att människor uppfattar objekt 
snabbare. Med hjälp utav en tjockare linje i bilden ser och lokaliserar vi bilden 
snabbare, samma sak gäller bildens form. Det visuella objektet syns bättre när 
formen antagligen är fyrkantig eller rund, än en triangel, beroende på kontexten.  

Färgen är avgörande för att lokalisera budskapet snabbare, eller få något att sticka 
ut bättre. Komplementfärger, så som rött och grönt, blått och gula, gul och grön 
eller blå och grön slår ut varandra. Medan färger så som vit och gul, vit och blå, 
svart och röd eller svart och gul fungerade mycket bättre för att sticka ut eller visa 
en bild bättre. Det är också viktigt att kunna använda olika färger för att tydligt 
göra en bra indelning för läsaren, att kunna navigera för den önskade del som 
läsaren önskar hitta. 

8.4 Den färdiga gestaltningen 
Det första resultatet när enkät del ett sattes ihop med del två var att svaret blev 
väldigt intressant. Första delen visade att deltagarna inte riktigt förstod vissa 
budskap, men när del två beskrev budskapet valde deltagarna ikoner som de 
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antagligen valde fel svar eller pass. Detta syns på ikonen Material (ikon 17 i enkät 
del ett) där deltagarnas svarade rätt med 4/13. Men i enkät del två så fick den 
ikonen mest antal röster (8/15). Ikon 12 i del ett av enkätundersökningen visade 
också samma exempel. Där fick deltagarna 5/13 rätt, medan i enkät del två så fick 
den ikonen 7/14 vilket var den som fick mest röster. Detta visar hur viktig bild 
och text är i samverkan påverkar informationen. 

Slutsatsen under enkätundersökningen visade hur metaforer hjälper till, beroende 
på deltagarnas erfarenheter av deras egen verklighet. Detta är viktigt att ha i 
beaktan, då ett budskap kan nå många men bara om målgruppen har kännedom 
om en viss kultur. 

Det färdiga resultatet har resulterat i att navigeringen av ikonerna är i två delar. 
Den första delen är att hitta ikonen, detta med hjälp av den unika bakgrundsfärg 
som varje ikon har blivit tilldelad. Den andra delen handlar om att tolka budskapet 
i bilden, detta tack vare simpla objekt, tjocka linjer och en simpel färgpalett som 
inte ska ta över bakgrundens huvudområde.  

Det färdiga resultatet kommer även placeras in i en kontext för att förstå 
läromedlets innehåll och eventuell till fortsatt forskning. Se 9 Bilaga för 
sammanställningen av kontexten och ikonerna tillsammans. 

 

Figur 11.1. Ikon Vad, Hur och Material 

 

Figur 11.2. Ikon Tid och Tips 

Dessa sex ikoner har samma stil när det gäller färgen på objektet som ligger över 
den fyrkantiga bakgrunden. Detta för att just lägga den visuella navigeringen 
först, och senare budskapet i ikonen.  
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Figur 11.3. Ikon Elevantal 1, Elevantal 2 och Gruppdiskussion 

 

Figur 11.4. Ikon Diskussion 

Först fanns en siffra i Elevantal ikonerna för att symbolisera hur många deltagare 
det behövs för en aktivitet. Denna siffra försvann då uppdragsgivaren ansåg att 
den gav en koppling till ikonen Steg, som också använder sig av siffror. 
Problemet med detta däremot kan göra att ett missförstånd skapas när det gäller 
Gruppdiskussionen, här kan det uppfattas som att det är en grupp eller enbart fyra 
elever som ska göra denna aktivitet. 

 

Figur 11.5. Ikon Steg 

Denna ikon sticker ut från resten då den inte har samma storlek. Den har ändå 
tagit del av konceptet att lägga en bakgrundsfärg under själva budskapet. Färgen 
lila är snarlik Lärandemål då de ska visa en koppling till varandra. 
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8 Diskussion 

Då redan tidigare forskning fanns inom ämnet visuell kommunikation har det 
hjälpt till att kunna färdigställa en vetenskaplig tillämpade design för ikonerna. 
Det hade stärkt designen om dessa teorier testades ytterligare genom ett eye-
tracking test för att se hur linjetjockleken, färgen, formen fungerar i en kontext. 
Detta för att få ett hundra procentigt resultat i frågeställningen. 

Det som blev extra intressant i just enkätundersökningen var hur deltagarna 
uppfattade ikonerna i båda delarna. Första delen hade deltagarna svårt att förstå 
ikon A, men i enkätundersökningen del två så ansåg resultatet att just ikon A 
passade för sitt budskap. Vilket visar hur text kan hjälpa till för att förstärka ett 
budskap i ett läromedel. Däremot var det tråkigt att svarsfrekvensen var låg (13 av 
23 genomförde undersökningen). 

Egna tankar som har kommit upp under arbetets gång är hur viktigt den visuella 
kommunikationen är för oss människor. Hur lätt det är att kommunicera något 
utan att använda sig av ett skrivet språk, men samtidigt hur fel det kan gå då 
verkligheter (kulturer) krockar. 

Tanken med denna undersökning var att kunna visa hur ikoner kan hjälpa 
vardagen för stressade människor, specifikt lärare. Att det skulle hjälpa den 
visuella navigeringen i läromedlet. 

9.1 Fortsatt forskning 
Som jag nämnde ovan behövs designen testas, även om ikonernas design har följt 
redan tidigare forsknings teorier. Detta för att testa designen ytterligare och få ett 
bevis på hur den visuella navigeringen påverkas av ikonerna. 

En annan attribut som hade varit intressant att testa är ikonernas storlek, om det 
skulle kunna påverka den visuella hierarkin negativt eller positivt. Varför denna 
teori inte hamnade i undersökningen berodde på att tidigare teorier inte gick att 
hitta om specifikt ikonernas storlek. Denna del hade varit intressant att undersöka, 
speciellt i samband mellan text och bild – om textens storlek påverkar bilden, och 
vice versa. 
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10 Bilagor 

10.1 Ikoner med kontext 
Ikonerna placerade i en kontext, alltså läromedlet. Detta är inte den slutgiltiga 
layouten, utan ska framhäva hur idén med ikonerna kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Enkätundersökning del 1 
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Ikon 1 (rätt svar: Jobba ensam, elev) 

 
Ikon 2 (rätt svar: HUR) 

1. Enskilt arbete 
2. Enskilt arbete alternativ Eleven ger 
    svaret: 1 
3. Spontant: ingen aning! 
4. Någon berättar något till/för dig 
5. Det första som ska göras 
6. Eleven arbetar självständigt 
7. Genomgång 
8. genomgång – uppstart 
9. Läraren ska berätta något 
10. Enskilt arbete 
11. Enskilt arbete 
12. Enskilt arbete 
13. Enskilt arbete 
 
Antal som svarade rätt: 7/13 

1. Checklista 
2. Allt är avklarat 
3. Checklista: kom ihåg det här 
4. Ett protokoll där vi prickat av flera saker 
5. Gör dessa tre  
6. En checklista för läraren för att påminna 
    om arbetsordningen 
7. Checklista 
8. Sammanfattning 
9. Checklista 
10. Arbetsgång 
11. Checklista 
12. Pass 
13. Checklista 
 
Antal som svarade rätt: 10/13 

 

 
Ikon 3 (rätt svar: Diskussion, klass) 

 
Ikon 4 (rätt svar: Jobba i par) 

1. Gruppdiskussion 
2. Samarbete 
3. Diskussion 
4. Flera talar samtidigt, men inte att de 
    avbryter varandra  
5. Diskussioner 
6. Klassrumsdiskussion eller 
    gruppdiskussion där ordet är fritt/ok att 
    avbryta på ett respektfullt sätt 
7. Diskussion 
8. Klassdiskussion 
9. Eleverna diskuterar i grupp 
10. Klass och gruppdiskussion 
11. Diskutera i grupp 
12. Samtal i grupp 
13. Gruppdiskussion 
 
Antal som svarade rätt: 13/13 

1. Pararbete 
2. Pararbete 
3. Om man jämför med första så gissar jag 
    på ”pardiskussion” 
4. Någon pratar, men inte till den bakom 
5. Uppgift 2 
6. Eleverna arbetar i par 
7. Pararbete 
8. Pardiskussion 
9. Pass 
10. Pararbete 
11. Arbeta i par 
12. Arbeta 2 och 2 
13. Arbeta i par 
 
Antal som svarade rätt: 10/13 
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Ikon 5 (rätt svar: VAD) 

 
Ikon 6 (rätt svar: TIPS) 

1. Lärarledd undervisning (genomgång) 
2. Lärare har genomgång 
3. Genomgång 
4. Någon, lärare, förklarar något 
5. Lärargenomgång 
6. Läraren går igenom ett nytt moment 
7. Genomgång på tavlan 
8. Genomgång 
9. Läraren har genomgång 
10. Genomgång 
11. Lärargenomgång 
12. Gemensam sammanfattning 
13. Genomgång 
 
Antal som svarade rätt: 11/13 

1. Tips! 
2. Tips eller idé 
3. Aha! 
4. En ide 
5. Lärargenomgång 
6. Tips till läraren/elever eller möjligtvis att 
    idéer från elever inhämtas 
7. Idé eller lösning 
8. Tips 
9. Tips eller idé 
10. Tips 
11. Tips 
12. Idéer 
13. Fråga 
 
Antal som svarade rätt: 10/13 

 

 
Ikon 7 (rätt svar: MATERIAL) 

 
Ikon 8 (rätt svar: TID) 

1. Material, men inte helt enkel… skärmen i 
    mitten förvillar 
2. Material 
3. Experiment 
4. Vet inte. Kärnkraftverk 
5. Använda dator 
6. Använd laborativt material 
7. Laboration 
8. Material 
9. Material 
10. Material 
11. Laborativt 
12. Planering 
13. Undersöka 
 
Antal som svarade rätt: 5/13 

1. Tidsåtgång, tidtagning 
2. Tidsangivelse 10 minuter 
3. På tid 
4. Detta tar 10 min 
5. Tidsram 10 minuter 
6. Rekommenderad tidsåtgång för ett moment 
7. Tid 
8. Tid 
9. Tidsåtgång 
10. Tidsåtgång 
11. Tidsbegränsad 
12. Tidsbestämt 
13. Tidtagarur 10 min 
 
Antal som svarade rätt: 9/13 
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Ikon 9 (rätt svar: Gruppdiskussion) 

 
Ikon 10 (rätt svar: Diskussion, klass) 

1. Redovisning i grupp 
2. En elev berättar för andra 
3. Någon form av gruppaktivitet 
4. Opersonligt tal i grupp 
5. Gemensamt 
6. Mer ordnad diskussion som läraren styr genom 
    att ge ordet 
7. Diskussion 
8. Helklassdiskussion 
9. Redovisning i grupp 
10. Gruppdiskussion 
11. Samtal i grupp 
12. Samtal i grupp 
13. Samarbete 
 
Antal som svarade rätt: 8/13 

1. Frågeställningar/Förslag på frågor att ställa 
2. Berätta, fråga och förklara 
3. Någon form av frågor och svar 
4. Vet inte 
5. Pass 
6. Fråga och svar-situation 
7. Problem 
8. Diskussion – respons 
9. Pass 
10. Pass 
11. Pass 
12. Tankekarta 
13. Samtal 
 
Antal som svarade rätt: 2/13 

 

 
Ikon 11 (rätt svar: Uppvärmning) 

 
Ikon 12 (rätt svar: STEG) 

1. Vet inte… startgrop? 
2. Starta 
3. Äntligen: här kryper vi fram eller: på era platser 
4. Start på något 
5. Pass 
6. Armhävningar? Möjligtvis att någon är helt 
    utmattad eller känner att det är övermäktigt. 
    Skulle kunna symbolisera hur en lärare ska 
    göra för de elever som känner total förvirring 
    till gränsen till hopplöshet. 
7. Klara färdiga gå 
8. Start 
9. Pass 
10. Start-uppvärmning 
11. Start uppgift 
12. Första uppgiften 
13. Krypa 
 
Antal som svarade rätt: 6/13 

1. Delen av en helhet – hur bitar hänger ihop 
    (tänker del av en matematisk ide eller en 
    matematisk helhet) 
2. Del 1 av 3 som hör ihop 
3. Här är en del av pusslet 
4. Flera idéer som hänger samman 
5. Uppgift 1 ska passa med 2 och 3 
6. Del i ett moment som är mycket viktigt att 
    förstå fortsättningen 
7. Pussel 
8. Uppstart 
9. Del 1 av 3 
10. Olika steg i arbetet 
11. Steg 1 av 3 
12. Pass 
13. En viktig pusselbit 
 
Antal som svarade rätt: 5/13 
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Ikon 13 (rätt svar: Avslut) 

 
Ikon 14 (rätt svar: Aktivitet) 

1. Mål 
2. Nöjd, förstår, kan, lyckas 
3. Aha 
4. Någon som är glad 
5. Du är klar 
6. Aha-upplevelse 
7. Lösning 
8. Pass 
9. Jippi jag kan 
10. Avslut-mål 
11. Pass 
12. Färdig 
13. Glädje 
 
Antal som svarade rätt: 3/13 

1. Vet inte 
2. Bråttom, aktivitet, full fart framåt 
3. Ansträngning 
4. Klumpig person som jäktar 
5. Gå till nästa 
6. Positiv stress 
7. På väg 
8. Pass 
9. Pass 
10. Aktivitet-arbete 
11. Bråttom 
12. Bråttom 
13. Springa 
 
Antal som svarade rätt: 2/13 

 

 
Ikon 15 (rätt svar: TIPS) 

 
Ikon 16 (rätt svar: Lärandemål) 

1. Vet inte 
2. Lyssna 
3. En högtalare, men vad den symboliserar vet 
    jag inte 
4. Viktig info, som är relativt trivial 
5. Pass 
6. Oklart. Ser bara en mistlur 
7. Lyssna 
8. Lyssna 
9. Ljud 
10. Pass 
11. Viktig information 
12. Viktigt info 
13. Meddela 
 
Antal som svarade rätt: 3/13 

1. Vet inte 
2. Vet ej 
3. Bli lite klokare 
4. Ingenting 
5. Addition 
6. Lvl up! Att eleven har utvecklats i sin 
    förståelse 
7. Kom på det 
8. Pass 
9. Pass 
10. Pass 
11. Pass 
12. Pass 
13. Lärande 
 
Antal som svarade rätt: 1/13 
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Ikon 17 (rätt svar: MATERIAL) 

 
Ikon 18 (rätt svar: TIPS) 

1. Skriv i ditt häfte 
2. Material 
3. Använd papper och penna 
4. Räkna i boken 
5. Material 
6. Arbete i bok eller häfte 
7. Skriv 
8. Material 
9. Skriva i häfte 
10. Material 
11. Arbeta i boken 
12. Arbete i boken 
13. Mäta 
 
Antal som svarade rätt: 4/13 

1. Vet inte 
2. Nu vet jag! 
3. Kom ihåg 
4. Något viktigt 
5. Observera 
6. Viktigt! 
7. OBS! 
8. Tips 
9. Något att uppmärksamma 
10. Tips 
11. Varning 
12. Uppmärksamma 
13. Utropstecken 
 
Antal som svarade rätt: 5/13 

 

 
Ikon 19 (rätt svar: VAD) 

 
Ikon 20 (rätt svar: Lärandemål) 

1. Hur delarna hänger ihop till helheten 
2. Gör det här först och sedan detta 
3. Någon form av genomgång 
4. Hur hänger detta ihop? 
5. Pass 
6. Kanske skulle visa var läraren hittar 
    förklaringar till de olika momenten i en 
    lektionsserie 
7. Hur gör jag nu? 
8. Repetition 
9. Pass 
10. Pass 
11. Pass 
12. Pass 
13. Pass 
 
Antal som svarade rätt: 1/13 

1. Vet inte 
2. Läs och förstå 
3. Läs och få insikter 
4. Läs för att få en idé 
5. Pass 
6. Hur en idé kan skapas utifrån kontext. 
    Möjligtvis en ikon för en förtydligande för 
    läraren 
7. Jag kom på det 
8. Pass 
9. Pass 
10. Tips och råd 
11. Läs i lärarhandledningen 
12. Lärarhandledning 
13. Läsförståelse 
 
Antal som svarade rätt: 0/13 
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Övriga kommentarer från enkätundersökning del 1: 

 

1. Jag funderar över om dessa symboler ska finnas med i elevboken eller i 
lärarmaterialet? Självklart kan man lära sig vad en symbol står för om det i 
samband med symbolen finns en text, men att bara se bilderna var i flera fall 
förvirrande. På dem har jag skrivit "Vet inte". 

2. Ikoner bör vara små och lätta att avkoda. Gör inte så mycket om de behöver 
förklaras, bara de används konsekvent sedan. 

3. Väldigt svåra ikoner att läsa av. 

4. Piktogrammen är enkla och tydliga! Enkelheten gör dem säkert lättolkade när 
de sätts in i en kontext. 

10.3 Enkätundersökning del 2 
 

1. Ikonen VAD - Vad lektionen eller en fas i lektionen (Uppvärmning, 
Aktivitet, eller Avslut) handlar om: en sammanfattning/sammandrag. 
 

 

 
Test person 1 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 
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Test person 6 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

2. Ikonen HUR - Hur lektionen eller en fas i lektionen (Uppvärmning, 
Aktivitet, eller Avslut) är planerad steg-för-steg. 
 

 

 
Test person 1 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 6 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 
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3. Ikonen MATERIAL - Vilket material som behövs för att genomföra 
lektionen eller en fas i lektionen. 
 

 

 
Test person 1 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 6 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

 

4. Ikonen TID - Hur lång tid en fas i lektionen beräknas ta. 
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Test person 1 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 6 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

5. Ikonen TIPS - Tips eller idéer till dig som lärare om hur du kan 
tänkas agera eller anpassningar du kan tänkas göra av 
lektionsplaneringen. 
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Test person 1 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 6 valde 3/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

6. Ikonen ELEVANTAL 1 - Enskilt arbete 
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Test person 1 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 6 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

7. Ikonen ELEVANTAL 2 - Arbete i par 
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Test person 1 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 3/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 6 valde 3/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 3/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

8. Ikonen DISKUSSION – Helklassdiskussion 
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Test person 1 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 6 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 2/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 1/4 svar (Pass är inräknat) 

9. Ikonen STEG - Betecknar vilken lektionsfas som avses 
(Uppvärmning, aktivitet eller avslut) 
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Test person 1 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 2/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 6 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 2/6 svar (Pass är inräknat) 

10. Ikonen LEKTIONSMÅL - Målet/målen med lektionen 
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Test person 1 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 6 valde 2/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 1/6 svar (Pass är inräknat) 

11. Ikonen GRUPPARBETE - Gruppdiskussion eller grupparbete 
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Test person 1 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 2 valde 2/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 3 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 4 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 5 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 6 valde 2/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 7 valde 2/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 8 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 9 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 10 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 11 valde 1/5 svar (Pass är inräknat) 

Test person 12 valde 1/5 svar (Pass är inräknat)  
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Övriga kommentarer från enkätundersökningen del 2: 
 

1. Observera att det i den första frågan inte går att välja alt 4!  

2. Pararbetarna ska vara vända mot varandra och inte framåt. 

 
 


